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1. – Segunda-feira, 30 de julho de 2012

Apresentação do curso. Veja-se o arquivo relativo às informações do curso na minha pagina web

www.ime.usp.br/∼pluigi

***

Revisão da geometria do espaço Rn. Pontos e vetores em R3 (em R2 e Rn). Operações de vetores:

soma produto de um vetor por um escalar. Produto escalar. Conceito de ortogonalidade. Planos e retas

no espaço euclideano. Desenhos de planos.

2. – Segunda-feira, 6 de agosto de 2012

Ainda sobre a geometria do espaço Rn. Propriedades das operações: comutativa, associativa distribu-

tiva.

Norma de um vetor. Distância entre dois pontos.

Equação cartesiana de um plano e vetor ortogonal dos coeficientes.

Exerćıcio 1. Prove as propriedades das operações: dados v, w, z vetores em R3, e a, b ∈ R, prove que:

(1) v + w = w + v;

(2) v + (w + z) = (v + w) + z;

(3) 〈v, w + z〉 = 〈v, w〉+ 〈v, z〉;
(4) (a+ b)〈v, w〉 = a〈v, w〉+ b〈v, w〉;
(5) 〈av, w〉 = a〈v, w〉 = 〈v, aw〉.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 689, n. 9; pag. 692, n. 2, 3, 7, 8. Stewart, vol. 2, pag. 797, n. 2, 3, 5, 6, 7, 8,

35, 36; pag. 836, n. 36; pag. 812, n. de 1 a 6, de 15 a 18, 23 a,b, 24 a pag 829, n. 23, 27, 28, 29,

31, 32, 33, de 45 a 50.

3. – Quarta-feira, 8 de agosto de 2012

Exerćıcio 2. Uma norma em Rn é uma função que a cada ponto x (ou vetor) de Rn associa um

número real, denotado por ‖x‖ tal que as três propriedades seguintes sejam verificadas:

(1) ‖x‖geq0 para cada x ∈ Rn e ‖x‖ = 0 se e somente se x = 0.

(2) a‖x‖ = |a| · ‖x‖ para cada x ∈ Rn e cada a número real.

(3) ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ para cada x, y ∈ Rn.

Agora definimos duas funções em R2: se x = (x1, x2)

‖x‖1 = |x1|+ |x2|, ‖x‖∞ = o máximo entre |x1| e |x2|.

Prove que ‖x‖1 e ‖x‖∞ são normas. Em seguida desenhe os ćırculos de centro a origem e raio 1

em R2 relativo às duas normas, ou seja, C1 = {(x1, x2) ∈ R2, tais que‖x‖1 ≤ 1} e C∞ = {(x1, x2) ∈
R2, tais que‖x‖∞ ≤ 1}.
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Planos paralelos. Equação paramétrica da reta. Distância de um ponto de um plano e distância de

um ponto de uma retta. Vetores paralelos; retas paralelas.

Exerćıcio 3. Seja A o plano de equação 2x + 4y − z = 1 e o ponto P = (0, 1,−1). Determine a

distância entre P e A.

Exerćıcio 4. Escreva a equação paramétrica da reta r paralela ao vetor v = (0,−1, 2) e que passa

pelo ponto (2, 1, 4). Em seguida determine a a distância entre P = (1, 4,−2) e a reta r. Faça o exerćıcio

com a abordagem geométrica (Euclideana) e com a abordagem anaĺıtica, como visto em sala de aula. Os

resultados devem ser os mesmos.

Exerćıcio 5. Escreva as equações paramétricas de duas retas paralelas (não iguais).

Exerćıcio 6. Escreva as equações paramétricas de duas retas não paralelas e não coincidentes.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 688, n. de 1 a 8, 10, 12, 13; pag. 692, n. 4, 10 (dificil), . Stewart, vol. 2, pag.

797, n. 9, 10, 19, 35, 36; pag. 812, n. 25, 26, pag 828, n. 1, de 3, a 9, de 11 a 14, de 16 a 18, 30, de

34 a 43, de 53 a 56, de 65 a 68.

4. – Sexta-feira, 10 de agosto de 2012

Definição de base de R2 e R3. Projeção escalar e vetorial. Projeção de um vetor sobre um plano o

uma reta. Projeção ortogonal.

Exerćıcios:

Stewart, vol. 2, pag. 805, n. 25, 37; pag. 812, n. 7, 8, 13, 19, de 35 a 40; p. 820, n. 16, 19, 30;

pag 828, n. 2, 10, 24, 25;

5. – Segunda-feira, 13 de agosto de 2012

Exerćıcio 7. Dados o ponto P (1, 2,−1) 3 o plano C de equação x + y + z = −1, determine o ponto

Q simétrico de P respeito ao plano C.

Rápido resumo sobre as curvas algébricas de segundo grau. Caso da parábola. Definição geométrica

com foco e diretriz.

Exerćıcio 8. Determine as coordenadas do foco e a equação da diretriz das parábolas seguintes:

y = x2 − 2x+ 1

x+ 2y2 − y + 1 = 0

x2 + y2 + 2xy = 1

Exerćıcio 9. Determine a equação da parábola cujos foco e reta diretriz são os seguintes:

F= (1, 0), x = 3, F = (2, 1), y = 2x, F = (0,−2), y = 0.

Exerćıcio 10. Faça de novo a prova, feita em sale de aula, do fato que, data uma parábola de equação

y = ax2, uma qualquer reta vertical incidente e refletida numa reta que encontra o foco.

Exerćıcio 11. Escreva a definição dada em sala de aula de parábola, usando os conceitos de foco e

reta diretriz.



3

Exerćıcio 12. Dadas duas parábolas y = ax2 e y = bx2, com 0 < a < b, usando o conceito intuitivo

de curvatura, diga qual das duas parábolas tem curvatura maior.

6. – Quarta-feira, 15 de agosto de 2012

Equação de elipse e hipérbole.

Exerćıcio 13. Determine a equação da elipse com focos em (2, 0) e (−2, 0) e distância constante

2d = 6. Esboce um desenho.

Exerćıcio 14. Determine a equação da elipse com focos em (0,−1) e (0, 1) e distância constante

2d = 4. Esboce um desenho.

Exerćıcio 15. Dadas as duas elipses de equações x2+
y2

4
= 1 e x2+

y2

9
= 1 diga qual tem excentricidade

maior. Determine focos e vértices. Esboce um desenho.

Exerćıcio 16. Determine a equação da elipse com focos em (−1,−1) e (1, 1) e distância constante

2d = 4. Esboce um desenho.

Exerćıcio 17. Determine a equação da elipse com focos em (3, 1) e (1, 1) e distância constante 2d = 4.

Use a troca de coordenadas. Esboce um desenho.

Exerćıcio 18. Determine a equação da hipérbole com focos em (1, 0) e (−1, 0) e distância constante

2d = 1. Esboce um desenho.

Exerćıcio 19. Determine a equação da hipérbole com focos em (0,−3) e (0, 3) e distância constante

2d = 4. Determine as asśıntotas. Esboce um desenho.

Exerćıcio 20. Prove que a equação xy = 1 representa uma hipérbole (que se chama equilátera).

Determine os focos e a distância constante. Determine as asśıntotas. Esboce um desenho.

Sugestões web:

o site http://www.mat.ufmg.br/~regi/gaalt/conicas.pdf tem desenhos interessantes e alguns ex-

erćıcios.

no site http://www.rc.unesp.br/igce/pos/mestrado_profissional/dissertacoes.php procure a

dissertação de mestrado Cônicas e aplicações. Contem, em particular, uma interessante introdução

histórica.

7. – Sexta-feira, 17 de agosto de 2012

Cilindros em R3. Superf́ıcies quádricas: elipsoide (esfera), paraboloide, hiperbolóide (cone).

Exerćıcio 21. Dê a definição de cilindro (usando geratriz e diretriz).

Em internet pode encontrar muitos site com ótimos desenhos para visualizar as quádricas. Alguns

sites são os seguintes:

http://www.basica2.ufba.br/apostilas/aula_de_quadricas_07-1.pdf

http://www.dm.ufscar.br/~yolanda/vga/ga2009-cap6.pdf

http://www.mat.ufmg.br/~syok/cursos/mat039/quadricas/quadricas.htm

Outros exerćıcios:

Stewart, vol. 2, pag. 836/7: faça alguns.
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8. – Segunda-feira, 20 de agosto de 2012

Definição de curva em R3 e R2. Definição de trajetória. Parametrização de uma trajetória.

Exemplos: retas, cônicas, hélice ciĺındrica, gráficos de funções.

Exerćıcio 22. Desenhe a trajetória da curva φ : [0, 2π], φ(t) = (cos t, sen t).

Exerćıcio 23. Desenhe a trajetória da curva φ : [π/4, π/2], φ(t) = (cos 2t, sen 2t).

Exerćıcio 24. Desenhe a trajetória da curva φ : [π, 2π], φ(t) = (− sen t, cos 2t).

Exerćıcio 25. Determine uma parametrização da reta pelos pontos (1, 2− 1) e (0, 1, 3).

Exerćıcio 26. Determine uma parametrização da trajetória obtida como interseção do paraboloide

de equação z = x2 + y2 − 2 e do plano de equação y − z = 3. Esboce em desenho da figura.

9. – Quarta-feira, 22 de agosto de 2012

Definição de:

curva cont́ınua, derivável, C1, C2, (Cn em geral),

curva simples,

curva fechada.

Coordenadas polares.

Exerćıcio 27. Escreva uma parametrização dos gŕficos das funções seguintes:

a) x2 + 1, x ∈ [−1, 2]; b) arctgx, x ∈ [−π, π]; c) x log x, x ∈ (0, e]; d) |x|x,

x ∈ [−2, 1].

Vetor tangente (ou vetor velocidade) a uma curva. Versor (ou vetor unitário).

Reta tangente a uma trajetória.

Exerćıcio 28. Analise a diferença entre os dois conceitos acima. Escreva um exemplo de duas curvas

com a mesma trajetória, calcule os vetores tangentes em dois valores do parâmetro, mas com mesmo

ponto imagem sobre a trajetória. Verifique que os vetores são paralelos e determine a reta tangente.

(Pense no exerćıcio feito em sala de aula; reescreva aquele exerćıcio e procure um novo exemplo).

Exerćıcio 29. Desenhe as trajetória das curvas seguintes (todas definidas em tudo R):

a) φ(t) =
(
t(t− 1), (t− 1)(t− 2)

)
, b) φ(t) =

(
− t(t+ 1), (t− 1/2)(t− 1)(t− 2)

)
.

Exerćıcio 30. Estude as três curvas seguintes (todas definidas em tudo R):

a) φ(t) =
(
t, |t|

)
, b) ψ(t) =

(
t3, |t3|

)
, c) χ(t) =

(
t2, t3

)
.

Diga se o vetor tangente é sempre definido, se é nulo em alguns pontos. Analise a relação entre as duas

primeiras curvas: explique porque, na sua opinião, do ponto de vista f́ısico, um particular vetor tangente

deve ser nulo. Enfim, desenhe as trajetórias.

Outros exerćıcios:

Stewart, vol. 2, pag. 853/4: faça alguns. Pag. 860 (não a 861): faça alguns.

10. –Sexta-feira, 24 de agosto de 2012

Derivada segunda de uma curva. Vetor aceleração.
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Definição de curva regular e regular por partes. Definição de comprimento de uma curva e de compri-

mento de uma trajetória. Diferença (importante) entre comprimento de uma curva e de uma trajetória.

Duas curvas regulares (por partes) e simples com a mesma trajetória (imagem) tem o mesmo compri-

mento.

Exerćıcio 31. Estude a regularidade das curvas do exerćıcio 30.

Exerćıcio 32. Dada uma curva C2, φ : I → R3, prove que, se ‖φ′(t)‖ for constante, então, φ′(t) e

φ′′(t) são ortogonais para todo t ∈ I.

Exerćıcio 33. Escreva a parametrização de uma hélice ciĺındrica, em um intervalo limitado, e calcule

o comprimento.

Exerćıcio 34. Monte o problema do cálculo do comprimento de uma elipse. (O cálculo, depois, não

vai até o fim porque aparece uma integral dif́ıcil.)

Exerćıcio 35. Calcule o comprimento da parábola y = x2, com 1 ≤ x ≤ 2. Desenhe a trajetória.

Exerćıcio 36. Calcule o comprimento da curva φ(t) = (cos t, sen t), t ∈ [π, 4π]. Dê um comentário

do resultado.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 700/1: faça alguns; pag. 702/3: faça alguns; pag. 716/17: faça alguns; pag.

726/29: faça alguns (evite aqueles com o ”comprimento de arco”).

11. – Segunda-feira, 27 de agosto de 2012

Exerćıcio 37. Exerćıcio em sala de aula: comprimento da cardióide de equação polar ρ = 1 + cos θ.

Construção do arco de ciclóide. Parametrização. Significado geométrico: curva braquistócrona e

tautócrona.

12. – Quarta-feira, 29 de agosto de 2012

Integrais de linha. Definição e significado geométrico.

Exerćıcio 38. Calcule
∫
φ
−y, onde φ(t) = (R cos t, R sen t), t ∈ [π, 2π], R é positivo e fixado.

Exerćıcio 39. Calcule
∫
φ
ex+y, onde φ é uma parametrização da poligonal que passa por (0, 0), (1, 1)

e (1, 0). Determine uma paramterização da poligonal.

Exerćıcio 40. Determine uma paramterização da poligonal fechada que passa pelos pontos (1, 1),

(2, 3) e (1, 4) (trata-se da borba do triângulo). Determine a área do triângulo. Determine a equação do

plano onde se apoia o triângulo.

Exerćıcio 41. Determine a equação do plano pelos pontos (1, 1, 2), (2, 1, 1) e (1,−1, 0). Escolha um

ponto P de R3 que nãopertença o plano. Em seguida, determine o ponto Q simétrico de Q respeito ao

plano. (como podemos definir este conceito de “ponto simétrico de Q respeito ao plano”?)

Exerćıcio 42. Calcule o comprimento de uma espiral de Arquimédes. Para fazer o exerćıcio escolha

a curva e o domı́nio.

Exerćıcio 43. Calcule o comprimento das curvas seguintes:
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φ(t) = (t, t2/
√

2, t3/3), t ∈ [0, 2]; φ(t) = (t, 3t2/2, 3t3/2), t ∈ [0, 2];

φ(t) = (1− cos t+ (2− t) sen t, sen t+ (2− t) cos t), t ∈ [0, 2];

φ(t) = (et cos t, et sen t), t ∈ [0, π/2]; φ(t) = (t, log t), t ∈ [a, b];

φ(t) = (t cos t, t sen t, t), t ∈ [0, π/2];

Exerćıcio 44. Tente desenhar as trajetória de algumas das curvas do exerćıcio anterior.

Exerćıcio 45. Calcule o comprimento das trajetórias seguintes:

y = log
ex + 1

ex − 1
, 1 ≤ x ≤ 2,

y = ex, 1 ≤ x ≤ 2.

Exerćıcio 46. Calcule as integrais de linha seguintes:∫
φ

√
1 + x2 + 3y, onde φ é uma parametrização do arco y = x2, 0 ≤ x ≤ 1.∫

φ

ez, onde φ(t) = (cos(log t), sen (log t), t), 1 ≤ t ≤ e2.∫
φ

xyz, onde φ(t) = (R sen t, R cos t, z = ht), 0 ≤ t ≤ 2.

13. – Sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Exerćıcios em sala de aula sobre vetores e geometria dos espaços Euclideanos, cônica e quádricas,

curvas, trajetórias comprimento e integração de linha.

14. – Segunda-feira, 3 de setembro de 2012

Exerćıcios em sala de aula de preparação para a prova P1.

15. – Quarta-feira, 5 de setembro de 2012

Exerćıcios em sala de aula de preparação para a prova P1.

16. – Segunda-feira, 10 de setembro de 2012

Prova P1

17. – Quarta-feira, 12 de setembro de 2012

Noções básicas de topologia em R2 e R3. Definição de ponto interior de um conjunto; de conjunto

aberto e de conjunto fechado (complementar de um conjunto).

Exerćıcio 47. Determine os pontos interiores dos conjuntos seguintes. Diga, inclusive, se os conjuntos

são abertos, fechados, nem abertos nem fechados:

(1) {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1}
(2) {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≥ 2}
(3) {(x, y) ∈ R3 : y = z}
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(4) {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1, y ≥ 0}
(5) [a, b] (como subconjunto de R)

(6) N (como subconjunto de R)

(7) R2

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 696, n. 1, 5, 6, 7, 8, 9 (dif́ıcil).

18. – Sexta-feira, 14 de setembro de 2012

Definição de ponto de fronteira (ou de borda) de um conjunto. Definição de fecho de um conjunto.

Definição de ponto de acumulação de um conjunto.

Exerćıcio 48. Diga (justificando a resposta) se os seguintes conjuntos são abertos ou fechados ou

nem abertos nem fechados. Determine o fecho, os pontos de fronteira e os pontos de acumulação. Enfim,

diga se são limitados.

E = {(x, y) : x2 + y > 1, y ≥ 0}
E = {(x, y) : x2 + y2 ≤ 1, y > −1/2}
E = {(x, y) : x+ 2y + 3 > 0, x− y + 1 < 0}
E = {(x, y) : y > x3, y < x4}
E = {(x, y) : x > 0, y2 ≥ 0}
E = {1/n ∈ R : n ∈ N, n ≥ 1}.

Teorema – com prova feita na sala de aula e que pode ser cobrada nas provas Dado um

conjunto E (em R, R2 ou R3), o fecho dele, E = E ∪ δE, é um conjunto fechado.

Demonstração: queremos provar que o complementar de E, E
c
, é aberto. A prova é feita por con-

tradição; ou seja: suponhamos que Ec não seja aberto e verificamos, através de um processo lógico, que

este fato leva a um absurdo. Isto significa que não podemos aveitar que E
c

não seja aberto. Portanto E
c

deve ser aberto.

Começamos o processo: suponhamos que E
c

não seja aberto. Se E
c

não for aberto, então, ele possui

um ponto que não é interior. Chamo x este ponto. Sendo x não interior, nenhuma bola com centro x

está contida em E
c
. Isto é, cada bola com centro x contém pontos de E. Se todas estas bolas contêm

pontos de E, então x é de fronteira de E, porque já todas estas bolas contêm pontos de Ec (em quanto

comtêm x que pertence a Ec). Este fato é absurdo porque x não pode ser de fronteira (sendo em E
c
). Se

algumas destas bolas contêm pontos de δE? Vamos ver este caso com cuidado. Se uma bola, B, contém

um ponto y ∈ δE, este y é de fronteira de E. Sendo y interior à bola B (podemos pegar bolas abertas

sem problemas) temos uma bola D com centro y contida em B. Mas y é de fronteira de E ou seja em D

temos pontos de E. Ou seja, sendo D contida em B, temos pontos de E em B.

Portanto, em conclusão: cada bola com centro x contém pontos de E. E isto é uma contrdição com o

fato que x não pode ser de fronteira, sendo δE ⊆ E.

E a demonstração está concluida.

Exerćıcio 49. Prove as leis de De Morgan: dados dois conjuntos quaisquer em R2 (ou qualquer outro

espaço), A e B, temos

1) (A ∪B)c = Ac ∩Bc
2) (A ∩B)c = Ac ∪Bc
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(Obs: não trata-se de um exerćıcio de topologia, mas de teoria dos conjuntos.)

Exerćıcio 50. Prove que a união de uma famı́lia qualquer de conjuntos abertos é um conjunto aberto.

Exerćıcio 51. Prove que a interseção de um número finito de conjuntos abertos é um conjunto aberto.

Exerćıcio 52. Prove que a interseção de uma famı́lia qualquer de conjuntos fechados é um conjunto

fechado.

Exerćıcio 53. Prove que a união de um número finito de conjuntos fechados é um conjunto fechado.

Exerćıcio 54. Procure uma famı́lia qualquer de conjuntos fechados tal que a união deles não é um

conjunto fechado.

Exerćıcio 55. Procure uma famı́lia qualquer de conjuntos abertos tal que a interseção deles não é

um conjunto aberto.

Exerćıcio 56. Prove que um subconjunto de R2 é fechado se e somente se contém todos os pontos de

acumulação dele.

Exerćıcio 57. Dado um subconjunto E de R2, prove que se p ∈ E não é de acumulação, então é de

fronteira.

19. – Segunda-feira, 17 de setembro de 2012

Exerćıcio 58. Diga se os conjuntos seguintes são abertos ou fechados ou nem abertos nem fechados.

Determine o fecho, os pontos de fronteira e os pontos de acumulação. Enfim, diga se são limitados:

E = {1/n ∈ R : n ∈ N, n ≥ 1},
E = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1 e (x− 2)2 + y2 < 1}. Desenhe o conjunto.

E = {(x, y) ∈ R2 : x ≥ y2 + 1 e x+ y + 4 < 0}. Desenhe o conjunto.

E = {(x, y, z) ∈ R3 : z > (x− 1)2 + (y − 2)2}. Desenhe o conjunto.

Introdução às funções reais de várias variáveis (reais). Domı́nio, contradomı́nio, imagem. Funções

limitadas. Funções injetoras, sobrejetoras.

Definição de gráfico.

Exerćıcio 59. Determine o domı́nio e a imagem das funções seguintes. Diga se são limitadas. Desenhe

o domı́nio e os conjuntos onde as funções são positivas e negativas. Diga se são injetoras.

f(x, y) = x2 − y3 f(x, y) =

√
x2 − y

log(x+ y)
f(x, y) = log(xy)

f(x, y) = log(1− x2 − y2 − z2) f(x, y) =
√
x2 + 4y4 − 2 f(x, y) =

√
1− x2 + 2y2

f(x, y) =

∫ y

x

| cos t|
t(t+ 1)

dt (∗) f(x, y) =

√
x−

√
1− x2 − y2 f(x, y) = log sen (x2 + y2)

f(x, y) = x2 + y2 − 1 f(x, y) =
x log(1 + x2 − y)

y
f(x, y) =

√
x+ y + 1

2x− y + 2

(*) Considere a existência da função só na teoria integral de Riemann e desconsidere as integrais

impróprias.
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Exerćıcio 60. Escreva algumas das funções acima como f(x, y) = g(h(x, y)), determinando g, função

de 2 (ou 3) variáveis e h função de uma variável.

Introdução ao limite. Definição de limite.

Exerćıcio 61. Prove, usando a definição de limite, que lim(x,y)→(0,0)
1

x2 + y2
= +∞.

Teorema – álgebra dos limites Sejam D subconjunto de R2 (ou R3), f : D → R e g : D → R funções

dadas. Seja (x, y) ponto de acumulação de D. Suponhamos que lim
(x,y)→(x,y)

f(x) = a, lim
(x,y)→(x,y)

g(x) = b,

onde a e b ∈ R. Então temos:

(1) lim
(x,y)→(x,y)

(f(x, y) + g(x, y)) = a+ b;

(2) lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) · g(x, y) = a · b;

(3) lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y)/g(x, y) = a/b, se g(x, y) 6= 0 em um disco com centro (x, y) e raio suficiente-

mente pequeno (para não dividir por zero) e b 6= 0;

Exerćıcio 62. A demonstração deste teorema não será feita (e portanto nem cobrada). Porém não é

dif́ıcil. O aluno pode tentar provar, pelo menos, o caso da soma.

A álgebra dos limites pode ser estendida a alguns casos onde um dos dois limites acima vale ±∞
e ao caso onde b for zero na (3). Para este fim, consideramos o conjunto abstrato R definido como

R = R ∪ {−∞} ∪ {+∞} e estendemos as operações de soma e produto para alguns casos (não será

posśıvel tods) incluindo ±∞. Definimos:

(1) a+∞ = +∞, a−∞ = −∞, se a é real;

(2) +∞+∞ = +∞, −∞−∞ = −∞;

(3) a · (+∞) = +∞, a · (−∞) = −∞, se a é real positivo;

(4) a · (+∞) = −∞, a · (−∞) = +∞, se a é real negativo;

(5) a/(±∞) = 0, se a é real.

(6) a+∞ = +∞ se a > 1, a+∞ = 0 se 0 < a < 1;

(7) a−∞ = 0 se a > 1, a−∞ = +∞ se 0 < a < 1;

(8) +∞a = +∞ se a > 0, +∞a = 0 se a < 0;

(9) +∞+∞ = +∞, +∞−∞ = 0.

Precisa dizer que +∞ e −∞ não são números, mas estão sendo tratados como se fossem. Usando as

perações acima, totalmente abstratas, mas intuitivas, o Teorema – álgebra dos limites pode ser reescrito,

palavra por palavra, incluindo os novos casos.

Em R as operações seguintes não podem ser definidas:

+∞−∞, 0 · (±∞), ±∞/±∞, 0/0, 00, 1±∞, +∞0.

Elas correspondem às assim chamadas formas indeterminadas dos limites. Não é posśıvel escrever uma

álgebra dos limites para pares de funções cujos limites pertencem aos casos acimas. Cada exerćıcio terá

uma abordagem peculiar.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 735, n. 1,2,3,4; pag. 744, n. 4,5,6,8,9; pag. 746, n. 1.

Stewart, vol. 2, pag. 896, n. de 6 a 30.
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20. – Quarta-feira, 19 de setembro de 2012

Comentários sobre a álgebra dos limites: caso do limite do quociente com denominador zero. Ob-

servações sobre a álgebra dos números reais estendidos.

Teorema – com prova feita na sala de aula, mas que não será cobrada nas provas. Sejam

D subconjunto de R2 (ou R3), f : D → R uma função dada. Seja (x, y) ponto de acumulação de D.

Suponhamos que f dependa só da variável x e definimos g(x) = f(x, y). Suponhamos que lim
x→x

g(x) = l.

Suponhamos que g seja cont́ınua em x ou que g(x) 6= l em um oportuno intervalo (x− δ, x+ δ). Então:

lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = l.

Teorema do confronto de limites – sem prova.

Caso 1. Seja D subconjunto de R2 (ou R3) e (x, y) ponto de acumulação de D. Dadas f : D → R e

g : D → R, suponhamos que lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = a, lim
(x,y)→(x,y)

g(x, y) = b. Se f(x, y) ≤ g(x, y) para todo

(x, y) ∈ D, então a ≤ b (onde, deve se entender que −∞ < l < +∞ para todo l ∈ R).

Caso 2 (sanduiche). Seja D subconjunto de R2 (ou R3) e (x, y) ponto de acumulação de D. Dadas

f : D → R, g : D → R e h : D → R, suponhamos que lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = lim
(x,y)→(x,y)

g(x, y) = a. Se

f(x, y) ≤ g(x, y) ≤ h(x, y) para todo (x, y) ∈ D, então lim
(x,y)→(x,y)

g(x, y) = a.

Caso 3. Seja D subconjunto de R2 (ou R3) e (x, y) ponto de acumulação de D. Dadas f : D → R e

g : D → R, suponhamos que f(x, y) ≤ g(x, y) para todo (x, y) ∈ D.

Se lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = +∞, então lim
(x,y)→(x,y)

g(x, y) = +∞.

Se lim
(x,y)→(x,y)

g(x, y) = −∞, então lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = −∞.

Teorema da composição de limites – sem prova.

Exerćıcio 63. Calcule (se existem) os limites seguintes (justificando e explicando o método usado e

os passos do exerćıcio):

lim
(x,y)→(2,3)

ex+y

x2 + y
lim

(x,y)→(0,0)
log(x+ 2 + y2) lim

(x,y,z)→(π,2π,3π/2)
sen (x+ y + z)

lim
(x,y)→(2,2)

arctg (π/(
√
xy)) lim

(x,y)→(1,1)

x2 − y2

x2 + y2
lim

(x,y)→(0,−1)
x4 + y2

Exerćıcio 64. Calcule (se existem) os limites seguintes:

lim
(x,y)→(0,0)

arctg
1

x4 + y2
lim

(x,y)→(0,0)

x2√
x2 + y2

lim
(x,y)→(0,0)

2x2y

x2 + y2

lim
(x,y)→(0,0)

x√
x2 + y2

lim
(x,y)→(0,0)

x2 − y2

x2 + y2
lim

(x,y)→(0,0)

x2y

x4 + y2

lim
(x,y)→(0,0)

x2 + y

y
lim

(x,y)→(0,0)

x2 + y2

x
lim

(x,y)→(0,0)

sen 2(xy)

x2 + y2

lim
(x,y)→(0,0)

x3 + y5

x2 + y4
lim

(x,y)→(2,1)

(y − 1)2 sen (πx)

(x− 2) + (y − 1)2
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Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 752/3: todos.

21. – Sexta-feira, 21 de setembro de 2012

Exerćıcio 65. Prove, usando a definição de limite que lim(x,y)→(0,0)
1

x2 + y2
= +∞.

Exerćıcio 66. Calcule, usando qualquer método dispońıvel, lim(x,y)→(0,0)
3x2y

x2 + y2
.

Teorema, condição necessária para a existência do limite — sem prova.

Seja D subconjunto de R2 (ou R3) e (x, y) ponto de acumulação de D. Dada f : D → R e g : D → R,

suponhamos que lim
(x,y)→(x,y)

f(x, y) = a. Seja φ : I → R2 (ou R3) uma curva cont́ınua tal que:

1) φ(t0) = (x, y),

2) a imagem de φ está contida em D (com a posśıvel exceção de φ(t0), porque não sabemos se

(x, y) ∈ D).

Então lim
t→t0

f(φ(t)) = a.

Exerćıcio 67. Aplique o teorema acima para provar que o limite lim(x,y)→(0,0)
x2

x2 + y2
não existe

(explique todos os detalhes).

22. – Segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Exerćıcio 68. Prove que lim(x,y)→(0,0) x
1

x2 + y2
=0.

Exerćıcio 69. Usando o teorema – condição necessária, prove que não existe lim(x,y)→(0,0)
x3y2

x− y2
.

Definição de função cont́ınua.

Definição de derivada direcional.

Exerćıcio 70. Escreva a definição de derivada direcional de uma função f ao longo de um vetor

unitário v em um ponto interior P do domı́nio.

Exerćıcio 71. Considere as funções x log(xy2), cos(xy) + sen (x+ y), xey. Considere os vetores

unitários (
√

2/2,
√

2/2), (−1/2,−
√

3/2), (1/
√

5, 2/
√

5) e os pontos (1, 2), (3, 3), (−1,−4).

Calcule as derivadas as funções dadas ao longo dos vetores dados e nos pontos dados.

Exerćıcio 72. Considere a função xyz − senxz + yex
2y. Calcule as derivadas ao longo das direções

dos vetores i, j e k na origem de R3.

Exerćıcio 73. Considere a função
√
x2 − y2 + z2. Seja w = (1,−1, 1). Calcule o vetor unitário v na

mesma direção e sentido de w. Em seguida, calcule a derivada direcional da função ao longo de v no

ponto (1, 1,−1).
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23. – Quarta-feira, 26 de setembro de 2012

Ainda sobre as definições de derivad direcional e parcial.

Exerćıcio 74. Calcule as derivadas direcionais e parciais de f(x, y) = exy, em um ponto genérico

(x, y).

Definição de gradiente.

Exerćıcio 75. Determine o domı́nio e calcule as derivadas parciais das funções seguintes

a) x log(xy2), b) cos(x/y) + cos(y/x), c) sen (x+ y) + xey, d) (x+ y)ex−y, e) arctg (x/y)

f) log(x log y), g) 2
√
xy3 −

√
x
√
y, h) e

√
x sen y, i) xyz − senxz + yex

2z, l)
√
x2 − y2 + z2.

Exerćıcio 76. Prove que a função seguinte não é cont́ınua na origem e que possui as derivadas em

qualquer direção na origem.

f(x, y) =


(

x2y

x4 + y2

)2

se (x, y) 6= (0, 0)

0 se (x, y) = (0, 0).

Exerćıcio 77. Observe, graças ao exerćıcio anterior, que em duas variáveis é falso que se uma função

admite derivada então é cont́ınua (em cálculo 1 é verdadeiro)

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 756/7, n. 1,2,3,5,6 (os 3,5,6 não são simples). Pag. 767/8, n. 1,2,3,4,9,14, 15 (use

o teorema fundamental do cálculo integral), 16, 18, 19, 20, 21,22.

Stewart, vol. 2, pag 906/7: n. da 5 a 20, da 23 a 26, da 27 a 36, pag. 918, n. 9,10, 11,12, 13 40, (o

simbolo fx significa ∂f/∂x).

24. – Sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Exerćıcio 78. Prove que a função seguinte não é cont́ınua na origem e que possui as derivadas em

qualquer direção na origem.

f(x, y) =

{
xex/y se y 6= 0

0 se y = 0.

Definição de função diferenciável e de diferencial de uma função.

25. – Segunda-feira, I de outubro de 2012

Teorema – com prova feita na sala de aula e que pode ser cobrada nas provas Seja D um

domı́nio de R2, (x, y) um ponto interior de D e f : D → R uma função dada. Então:

(1) f é cont́ınua em (x, y).
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(2) f possui derivadas parciais em (x, y) e vale o limite

lim
(h1,h2)→(0,0)

f(x+ h1, y + h2)− f(x, y)− ∂f

∂x
(x, y)h1 −

∂f

∂y
(x, y)h2√

h21 + h22
= 0

(ou seja, os valores “a” e “b” da definição de limite são as derivadas parciais de f em (x, y)).

(3) f possui derivadas direcionais em (x, y) em qualquer direção v = (v1, v2) e vale a fórmula

∂f

∂v
(x, y) =

〈
∇f(x, y), v

〉
=
∂f

∂x
(x, y)v1 +

∂f

∂y
(x, y)v2.

Exerćıcio 79. Prove o teorema anterior, conforme ao que foi feito em sala de aula.

Exerćıcio 80. Diga porque a função do exerćıcio 78 não é diferenciável na origem.

Exerćıcio 81. Enuncie o teorema para funções de 3 variáveis.

Definição de plano tangente ao gráfico de uma função.

Exerćıcio 82. Prove que f(x, y) = x2 + y2 é diferenciável em cada ponto do domı́nio. Escreva a

equação do plano tangente ao gráfico no ponto (1, 2, f(1, 2)).

Exerćıcio 83. Escreva o gradiente em (1, π) de f(x, y) = x sen
y

x
. Prove que f é diferenciável. Calcule

o plano tangente ao gráfico no ponto (1, π, f(1, π)).

Exerćıcio 84. Seja a função

f(x, y) =

{
|y|a e−x2/y2 se y 6= 0

0 se y = 0.

Estude a continuidade, derivadas parciais e diferenciabilidade de f respeito ao parâmetro real a.

Exerćıcio 85. Seja f(x, y) = sen (ax + y2). Diga para quais valores do parâmetro real a o plano

tangente ao gráfico de f em (0,
√
π, 0) é paralelo à reta interseção dos planos de equações x = y e y = 2z.

Existem valores de a tais que o plano tangente é ortogonal à reta acima?

Exerćıcio 86. Verdadeiro ou falso?

a) Seja f : R2 → R tal que
∂f

∂x
(x, y) e

∂f

∂y
(x, y) são definidas para todos (x, y). f é diferenciável?

b) Seja f : R2 → R tal que
∂f

∂x
(x, y) e

∂f

∂y
(x, y) são definidas e cont́ınuas para todos (x, y). f é

diferenciável?

Exerćıcio 87. Calcule as derivadas parciais de f(x, y) = ex
2y. Em seguida, escolha alguns pontos do

gráfico e determine o plano tangente ao gráfico de f nestes pontos.

Exerćıcio 88. Calcule a derivada direcional na direção v = (1/2,
√

3/2) de f(x, y) = x2y − ex+y

Exerćıcio 89. Calcule as derivadas parciais das funções seguintes:

x3y2 x2y senxy arctg (x/y) xy x2y−3
√
x2 + y2 log(x2 + y2) tg (x+ y2)

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 773: podem fazer todos;

Stewart, vol. 2, pag 928: n. 1-6, 11-16, 23-28; pag 948, n. 7-17, 19,20, 28, 39-44.
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26. – Quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Teorema – condição suficiente para a diferenciabilidade (com prova feita na sala de aula, que

não será cobrada nas provas.)

Exerćıcio 90. Considere a função

f(x, y) =


(

xy2

x2 + y2

)2

se (x, y) 6= (0, 0)

0 se (x, y) = (0, 0).

Resolva os problemas seguintes:

(1) Prove que f é cont́ınua na origem;

(2) a continuidade acima que informação dá sobre a diferenciabilidade de f em (0, 0)?

(3) Prove que f admite derivada direcional em (0, 0) ao longo de qualquer direção v = (cos θ, sen θ).

Compare este resultado com o produto escalar
〈
∇f(0, 0), v

〉
(4) o item acima o que diz sobre a diferenciabilidade de f em (0, 0)?

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 779: n. 1,2; pag. 784/5: n. 1,2; pag. 789/90: podem fazer todos; pag. 792/3:

podem fazer todos; pag. 795/6: podem fazer todos;

27. – Sexta-feira, 5 de outubro de 2012

Regra da cadéia. Curvas de ńıvel. Relação com o gradiente.

28. – Segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Exerćıcios em sala de aula.

29. – Quarta-feira, 10 de outubro de 2012

Exerćıcios em sala de aula.

30. – Segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Prova P1

31. – Quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Derivadas segundas de uma função de duas ou três variáveis.

Teorema de Schwarz ou da inversão da ordema de derivação. (Sem prova)

Definição de máximo e mı́nimo absolutos (ou globais) de uma função. Pontos de máximo e mı́nimos

absolutos.

Definição de pontos de máximo e mı́nimo relativo de uma função.
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Exerćıcio 91. Calcule as derivadas parciais primeiras e segundas no generico ponto (x, y) das funções

seguintes:

a) x2 log x+ xy, b)
x

x2 + y
, c) sen (x− y) + cos(x+ y), d) xe2y.

Exerćıcio 92. Calcule as derivadas parciais primeiras e segundas no generico ponto (x, y) da função

seguinte:

f(x, y) =

{
y2arctg (x/y) se y 6= 0

0 se y = 0.

Prove que as derivadas primeiras na origem existem (calcule os valores) e que as segundas mistas na

origem são diversas.

Exerćıcio 93. Calcule as derivadas parciais segundas das funções do exerćıcio 89.

Exerćıcio 94. Calcule as derivadas parciais primeiras e segundas de

f(x, y) =

 xy
x2 − y2

x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)

0 se (x, y) = (0, 0).

Diga se as derivadas segundas mistas na origem são iguais.

Exerćıcio 95. Calcule as derivadas parciais primeiras e segundas de

f(x, y) =


xy3

x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)

0 se (x, y) = (0, 0).

Diga se as derivadas segundas mistas na origem são iguais.

Exerćıcio 96. Procure todas as funções f : R2 → R, C2, que verifiquem, para cada (x, y), a

condição
∂2f

∂x∂y
(x, y) = 0 para cada (x, y). Entre essas determine aquelas que verifiquem f(0, y) = sen y

e f(x, 0) = cosx− 1.

Exerćıcio 97. Calcule o gradiente e as derivadas parciais segundas no genérico ponto x = (x1, x2, x3) ∈
R3 das funções seguintes:

a) f(x) = 〈x, x〉, x ∈ R3 fixado.

b) f(x) = ‖x‖2.

Outros exerćıcios:

Stewart, vol. 2, pag. 937/8, faça alguns.

Guidorizzi, vol. 2, pag. 858/9, faça alguns.

Exerćıcio 98. Seja f : R2 → R2 definida por f(x, y) = (xy − ex, x sen (xy)). Seja g : R2 → R,

g(x, y) = xy− 1. Calcule a função composta F = g ◦ f . Calcule as derivadas parciais de F usando seja a

sua forma explicita seja a regra da cadeia e compare os resultados obtidos.

Exerćıcio 99. Faça o que foi feito no exerćıcio acima, para os pares de funções seguintes:

1) f(x, y) = (x, xy), g(x, y) = (xey, yex),

2) f(x, y) = (x− y, x+ y), g(x, y) = xy cos y

3) f(t) = (t+ 2, t2 + t, t3 − t2), g(x, y, z) = xy − 2z
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4) f(x, y) = (x2 + 2y), g(t) = (tet, sen 2t)

Outros exerćıcios:

Stewart, vol. 2, pag. 936, faça alguns.

Guidorizzi, vol. 2, pag. 808/11, faça alguns.

32. – Sexta-feira, 19 de outubro de 2012

Teorema de Weiestrass: existência de máximo e mı́nimo para funções definidas em con-

juntos limitados e fechados. (Sem prova)

Tereoma de Fermat: condição necessária para a existência de pontos de máximo e mı́nimo

relativo, usando as derivadas primeiras (com prova feita na sala de aula e que pode ser cobrada nas

provas)

Exerćıcio 100. Determine o máximo e mı́nimo absoluto de f(x, y) = 2x − y no conjunto {(x, y) ∈
R2 : x ≥ 0, x+ y ≤ 3, y ≥ x}. Porque com certeza o máximo e o mı́nimo de f existem?

Exerćıcio 101. Determine o máximo e mı́nimo absoluto de f(x, y) = x2+y2 no retângulo [1, 3]×[2, 4].

Aborde o problema no retângulo [1, 3]× (2, 4).

Definição de ponto cŕıtico (ou estacionário).

Exerćıcio 102. Determine o único ponto cŕıtico de x2 − y2. Ele é de máximo ou mı́nimo relativo?

Justifique.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 897, faça alguns.

33. – Segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Exerćıcio 103. Determine os pontos cŕıticos de f(x, y) = x2 + y3 − xy. A função possui máximo ou

mı́nimo absoluto?

Exerćıcio 104. Considere f(x, y) = x(1−x2−4y2) restrita ao conjunto E = {(x, y) ∈ R2 : x2 +4y2 ≤
1}.

a) Prove que f possui máximo e mı́nimo restrita a E.

b) Calcule o máximo e mı́nimo e os pontos de máximo e mı́nimo absolutos.

Exerćıcio 105. Considere f(x, y) = 1−x2−y2 restrita ao conjunto E = {(x, y) ∈ R2 : x2 + 4y2 ≤ 1}.
a) Prove que f possui máximo e mı́nimo restrita a E.

b) Calcule o máximo e mı́nimo e os pontos de máximo e mı́nimo absolutos.

Exerćıcio 106. Estude os pontos de máximo e mı́nimo relativos e absoluto de f(x, y) = x3/3 +

x2/2− 2x+ y2. Diga se f possui máximo ou mı́nimo absoluto. Em seguida, estude os pontos de máximo

e mı́nimo relativos. Sugestão: estude x3/3 + x2/2− 2x, função de uma variável e desenhe o gráfico. Em

seguida coloque este gráfico no plano xz de R2 (supondo y = 0). O gráfico de f será uma perturbação

do gráfico de x3/3 + x2/2 − 2x, feita com a parábola z = y2. assim, podemos determinar os pontos de

máximo e mı́nimo relativos de f . Desenvolve os detalhes.

Exerćıcio 107. Determine o máximo e o mı́nimo absolutos de x2 + y2 − 2x no triângulo de vértices

(0, 0), (1, 0) e (0, 2) (o triângulo incluindo o interior, não só a borda).
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Exerćıcio 108. Prove o Teorema de Fermat.

Exerćıcio 109. Escreva uma função que possua máximo absoluto em um ponto onde o gradiente não

se anula.

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 907/8, faça alguns.

34. – Quarta-feira, 24 de outubro de 2012

Definição e propriedade da matriz hessiana.

Exerćıcio 110. Dê a definição de matriz (simétrica) definida positiva, definida negativa, indefinida.

35. – Sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Teorema fundamental para determinar condições suficientes para que pontos cŕıticos

sejam de máximo ou de mı́nimo relativos ou de sela – A prova foi feita em sala de aula mas

não será cobrada, porque dif́ıcil. Seja D ⊆ R2 e f : D → R de classe C2. Seja (x, y) ponto cŕıtico de

f , interior de D. Se a matriz hessiana Hf (x, y) é:

(1) definida positiva, então, (x, y) é ponto de mı́nimo relativo;

(2) definida negativa, então, (x, y) é ponto de máximo relativo;

(3) indefinida, então, (x, y) é ponto de sela;

(4) de nenhum dos tipos acima, não temos uma regra geral para decidir sobre (x, y).

36. – Segunda-feira, 29 de outubro de 2012

Definição de autovalor e autovetor de uma matriz quadrada. Caso simples de matrizes simétricas.

exemplos com matrizaes diagonais.

Determinação dos autovalores de uma matriz

Teorema fundamental para determinar condições suficientes sobre os autovalores para

determinar a assinatura de uma matriz quadrada – A prova foi feita em sala de aula mas

não será cobrada, porque dif́ıcil. Seja A uma matriz quadrada e simétrica. Se

(1) os autovalores são (todos) positivos, então, A é definida positiva;

(2) os autovalores são (todos) negativos, então, A é definida negativa;

(3) temos (pelo menos) dois autovalores de sinal opostos, então, A é indefinida.

37. – Quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Polinômio usado para determinar os autovalores de A (se chama, em Álgebra linear, polinômio carac-

teŕıstico)

Determinação dos autovalores de uma matriz

Teorema fundamental para determinar o sinal dos autovalores de uma matriz quadrada

– com prova feita na sala de aula e que pode ser cobrada nas provas. Seja A uma matriz

quadrada e simétrica. Se
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(1) os autovalores são (todos) positivos, então, A é definida positiva;

(2) os autovalores são (todos) negativos, então, A é definida negativa;

(3) temos (pelo menos) dois autovalores de sinal opostos, então, A é indefinida.

A consequência é o teorema sobre os pontos de máximo e mı́nimo relativos dado o comportamento da

matriz hessiana (teorema que está em todos os livros).

Exerćıcio 111. Estude os pontos de máximo e mı́nimo absoluto e relativo de f(x, y) =
x3

3
+
x2

2
−2x+

y2. A função admite máximo e mı́nimo absolutos? Vale o teorema de Weierstrass? É posśıvel determinar

alguns pontos de máximo ou mı́nimo relativo?

Exerćıcio 112. Determine (se existem) os pontos de máximo e mı́nimo absoluto e relativo das funções

seguintes:

|x+ y|, |x| − |y|, x2 + y4, x2 − y2

Exerćıcio 113. Calcule as derivadas segundas mistas na origem de

f(x, y) =


x3y − xy3

x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)

0 se (x, y) = (0, 0).

Diga se f é cont́ınua ou derivável na origem.

Exerćıcio 114. Determine os pontos de máximo e mı́nimo relativo, se existem, das funções seguintes:

f(x, y) = x− x2 − y2
f(x, y) = xy(x− 1)

f(x, y) = x3 + x− 4xy − 2y2

f(x, y) = x(y + 1)− x2y
f(x, y) = x(x+ y)ey−x

f(x, y) = cos(x+ y) + cos(x− y)

f(x, y, z) = x2 + y3 + z2 − xy − xz
f(x, y, z) = x2 + y4 + y2 + z3 − 2xz

f(x, y, z, w) = x2 + 2y2 + z2 + 2w2 + yz − 2xw

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 900/1/2, faça alguns.

Stewart, vol. 2, pag. 959/60/61, faça alguns.

38. – Segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Exercćios sobre pontos de máximo e mı́nimo relativos.

39. – Quarta-feira, 7 de novembro de 2012

Exercćios sobre pontos de máximo e mı́nimo relativos. Casos de funções de três variáveis e técnicas

especiais para determinar sinal das soluções de polinômios de grau 3.

Exerćıcio 115. Dê o enunciado (sem prova) do teorema que liga os pontos de máximo ou mı́nimo

relativo de uma função à assinatura da matriz hessiana.
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Exerćıcio 116. Dê o enunciado (sem prova) do teorema que liga a assinatura de uma matriz quadrada

simetrica ao sinal dos seus autovalores.

Exerćıcio 117. Dê a definição de matriz definida positiva, definida negativa, indefinida.

Exerćıcio 118. Dê a definição de autovalor e autovetor de uma matriz quadrada.

Exerćıcio 119. Dada uma matriz A, quadrada e diagonal, prove que A é:

1) definida positiva se e somente se todos os autovalores são positivos,

2) definida negativa se e somente se todos os autovalores são negativos,

3) indefinida se temos pelo menos dois autovalores de sinal oposto.

Exerćıcio 120. Dada uma matriz A, quadrada e diagonal, prove que os autovalores são os termos na

diagonal.

Exerćıcio 121. Dada uma matriz A, quadrada, dados dois autovalores distintos λ1 e λ2, prove que

os relativos autovetores não podem ser proporcionais.

Exerćıcio 122. Dada uma matriz A, quadrada e simétrica, escreva as regras (dando a demon-

stração) que ligam determinante e sinal de alguns termos de A à assinatura de A (a ”assinatura” é o

fato de ser definida positiva, definida negativa, indefinida).

Exerćıcio 123. Dado um polinômio λ3 + aλ2 + bλ+ c = 0, e supondo que tenha três raizes reais (não

necessariamente distintas), prove que:

1) as soluções são todas negativas se e somente se a > 0, b > 0, c > 0; 1) as soluções são todas positivas

se e somente se a < 0, b > 0, c < 0.

Exerćıcio 124. Determine os pontos de máximo e mı́nimo relativo, se existem, das funções seguintes:

1) x2 + 2y2 + z2 + xy − xz,
2) x2 + y4 + z2 + y2 − 2xz

Exerćıcio 125. Considere uma equação de grau n, λn+a1λ
n−1+...+an−1λ+an = 0. Suponhamos que

tenha só soluções reais. Prove que as soluções são todas negativas se e somente se todos os coeficientes ai
são positivos, enquanto todas as soluções são positivas se e somente se os coeficientes são alternativamente

positivos e negativos.

40. – Sexta-feira, 9 de novembro de 2012

Problemas de máximos e mı́nimos vinculados. Caso em dimensão 2. Condições suficientes para que o

v́ınculo seja uma curva. Parametrização do v́ınculo.

Método dos multiplicadores de Lagrange (com prova feita na sala de aula e que pode ser

cobrada nas provas).

41. – Segunda-feira, 12 de novembro de 2012

Método dos multiplicadores de Lagrange – continuação.

Caso em dimensão 3.

Exerćıcio 126. Desenvolva, cuidando dos detalhes, o método dos multiplicadores de Lagrange em

R2. Diga (sem prova) qual é a condição que garante que o v́ınculo g(x, y) = 0 seja uma curva.
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Exerćıcio 127. Desenvolva o método dos multiplicadores de Lagrange em R3. Diga (sem prova) qual

é a condição que garante que o v́ınculo g(x, y, z) = 0 seja uma superf́ıcie.

Exerćıcio 128. Determine o máximo e o mı́nimo absolutos da função f(x, y) = x2 + 3y2 − xy − y no

quadrado [0, 1]× [0, 1]. (Neste exerćıcio não precisa usar os multiplicadores de Lagrange. Observe que o

v́ınculo tem pontos interiores e pontos de fronteira que pode ser parametrizada.)

Exerćıcio 129. Determine o máximo e o mı́nimo absolutos da função f(x, y, z) = x + y −
√

6z na

esfera de centro a origem e raio 1. (Neste exerćıcio pode usar os multiplicadores de Lagrange ou (melhor)

parametrizar o v́ınculo em coordenadas esfericas.)

Exerćıcio 130. Determine o máximo e o mı́nimo absolutos da função f(x, y) = ay + b[(x − 1) + y2]

(a e b constantes positivas) na circunferência de centro a origem e raio 1. (Neste exerćıcio pode usar os

multiplicadores de Lagrange ou parametrizar o v́ınculo em coordenadas esfericas.)

Exerćıcio 131. Determine as dimensões dos lados de uma caixa retangular, sem tampa, que tem

volume máximo e area = 12.

Exerćıcio 132. Determine o máximo e o mı́nimo absolutos da função f(x, y, z) = x + 3y − z no

conjunto E que verifica as duas equações x2 + y2 − z = 0, e z = 2x + 4y (Neste exerćıcio é melhor

parametrizar o v́ınculo.)

Outros exerćıcios:

Guidorizzi, vol. 2, pag. 907/8, faça alguns; pag. 917/8/9, faça alguns.

Stewart, vol. 2, pag. 968/9, faça alguns.


